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 SKOKY DO VODY

16. Společná ustanovení soutěží pořádaných v ČR 
 

1. Soutěže řídí sekce skoků do vody ČSPS. 

2. Rozpisy s detailními informacemi pro jednotlivé soutěže budou zaslány na oddíly do 

3 týdnů před konáním soutěže. 

3. Závodí se podle platných pravidel FINA skoků do vody a ustanovení příslušného 

rozpisu závodu. 

4. Podmínkou účasti je registrace závodníka v ČSPS a platná lékařská prohlídka. 

5. Členové reprezentačního družstva mají povinnost zúčastnit se všech stanovených 

nominačních závodů. 

6. Kluby přihlašují závodníky do soutěží prostřednictvím programu Diverecorder. 
7. Přihlášky závodníků s jejich seznamy skoků v jednotlivých disciplínách musí být 

zadány do programu Diverecorder do 8 dnů před zahájením soutěže nebo v termínu 

uvedeném v rozpisu příslušné soutěže. 

8. Přihláška závodníka musí obsahovat: 

8.1. celé jméno a ročník narození závodníka 

8.2. název klubu 

8.3. jméno trenéra 

8.4. seznamy skoků pro disciplíny, ve kterých závodník startuje 

9. Pořadatel soutěže / operátor programu Diverecorder zašle klubům ke kontrole 

seznam přihlášených závodníků s jejich seznamy skoků pro jednotlivé disciplíny. 

10. Trenér nebo zástupce klubu je povinen zkontrolovat správnost údajů přihlášených 

závodníků a potvrdit je operátorovi Diverecorderu. 

11. Seznamy skoků je možné opravit do 24 hodin před začátkem soutěže. Nové skoky je 

nutné zaslat operátorovi Diverecorderu. 

12. Seznamy skoků budou vytištěny před zahájením soutěže a musí být podepsány 

trenérem nebo závodníkem. 

13. Pořadí startujících závodníků v soutěži je losováno elektronicky. 

14. Trenéři nebo zástupci klubů jsou povinni zúčastnit se prezentace před zahájením 

soutěže. 

15. Rozhodčí: 

15.1. rozhodčí je povinen co nejdříve potvrdit svoji účast řediteli závodu 

15.2. delegovaní rozhodčí jsou povinni se zúčastnit porady rozhodčích 

15.3. vrchní rozhodčí provede po skončení každé disciplíny zhodnocení výkonu sboru 

rozhodčích za účasti všech rozhodčích. 

16. Pořadatel zajistí zaslání výsledků na kluby a ČSPS a jejich umístění na web do 7 dnů 

po skončení soutěže. 
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 SKOKY DO VODY

17. Hospodářské podmínky - na mistrovských soutěžích bude z rozpočtu sekce skoků do 

vody ČSPS hrazeno: 

17.1. náklady spojené s organizací soutěže 

17.2. cestovné (ne místní) a denní příspěvek rozhodčím 

17.3. ušlá mzda nebude refundována 

17.4. závodníci startují na vlastní náklady 

17.5. za pozdě zadané přihlášky bude vybírán poplatek 100,- Kč 

18. Titul a ceny 

18.1. v mistrovských soutěžích získává vítěz kategorie v dané disciplíně titul "Mistr ČR 

dospělých, juniorů nebo žactva" 

18.2. první tři závodníci obdrží medaili a diplom 

 

17. Oddílové soutěže 
Programy oddílových soutěží jsou v pravomoci oddílů. Rozpis soutěže musí být zaslán na 

oddíly do 3 týdnů před konáním soutěže. 

 
18. Informace, dokumenty, Pravidla skoků do vody FINA 
 
Informace, dokumenty a pravidla skoků do vody jsou na následujících webových stránkách: 

 

1. ČSPS   http://www.czechswimming.cz 

 

2. USK Praha  http://divinguskpraha.cz/aktuality 

 

3. Klub Slavia Praha  https://www.skokydovodypraha.cz 

 

4. Univerzita Brno  https://skokydovody.webnode.cz 

 

5. FINA   https://www.fina.org/diving/rules 

 

6. LEN   http://www.len.eu 

 

 

  


